
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Høringssvar – Om opptak på byttelisten av inhalasjonspulver til behandling av 
astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 
 
 
Det vises til brev fra Legemiddelverket av 01.02.2018 
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å gi innspill. 
 
 
Vi er ikke enig i Legemiddelverkets vurdering om at risiko for brukerfeil for 
inhalasjonspulverne er på linje med andre byttbare legemidler. Håndtering av ulike 
generiske tabletter er relativt lik. Det synes også å være større likheter i håndtering av ulike 
aerosolinhalatorer enn i håndtering av ulike pulverinhalatorer - følgelig øker risiko for 
brukerfeil når det gjelder håndtering av pulverinhalatorene. 
 
Vi er imidlertid enig i prinsippet om generisk bytte, og mener derfor at omtalte legemidler 
kan tas opp på byttelisten under visse forutsetninger: 
 

1) I Legemiddelverkets vurdering fremkommer det at mange pasienter i dag får 
opplæring i riktig inhalasjonsteknikk og håndtering av inhalator på legekontor eller 
hos astmasykepleier e.l. Vi mener det er viktig at opplæring i riktig inhalasjonsteknikk 
blir gitt av legekontor/astmasykepleier, men at opplæring i håndtering av inhalator 
kun bør gis på utleveringssted. Med bakgrunn i generisk bytte vil 
legekontor/astmasykepleier i veldig mange tilfeller ikke kunne vite hvilken inhalator 
pasienten får utlevert. Dersom opplæring blir gitt for feil inhalator vil dette kunne 
skape forvirring hos pasienten, og føre til feil bruk av utlevert inhalator. 
 
I denne sammenheng vil vi gjerne påpeke behovet for virkestofforskrivning, som 
Legemiddelverket tidligere har utredet og uttalt vil bidra til sikrere kommunikasjon 
om legemidler mellom helsepersonell og mellom helsepersonell og pasienter. Vi 
håper innføring av virkestofforskrivning snart er forestående. 
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Side 2 

2) Etter det vi har bragt på det rene foreligger det ikke krav til produsenter av 
inhalatorer om at de må sende demonstrasjonsutstyr til legekontor/sykehus eller 
utleveringssteder som apotek o.l. Det bør foreligge krav til alle aktuelle MT-
innehavere om utsendelse av gratis demonstrasjonsutstyr inkl. 
engangsmunnstykker til utleveringssteder m.v. Det bør også være krav til 
elektroniske bestillingsmuligheter for slikt utstyr, samt hvor informasjon om 
bestillingsmulighetene skal forefinnes.  
 
Tilbakemeldinger fra farmasøytmedlemmer i apotek har vært at det tidvis kan være 
vanskelig å få kontakt med legemiddelfirma/riktig instans innen firmaet -  der kun 
utenlandske telefonnummer er oppgitt som kontaktpunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

NORGES FARMACEUTISKE FORENING 

 

Rønnaug Larsen          

Leder     

 

 

 

 

    

 

Brevet er godkjent elektronisk og mangler derfor signatur 

 

Norges Farmaceutiske Forening arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard 

blant våre ca. 4000 medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på 

legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon, distribusjon og 

til klinisk bruk av legemidler 


